
MIHICTýPCTBO юстицli укрАiни
Головпе територiальне упрýвлiýýя юетNuii у ýпiшропетровськiй облясri

ýАкАз

!лliпро

[lpo ого;rоmення конýурсу на зайня.rт.я
поспд JeprxýBftoТ слуrкби у Головиому
,гери,t,tlрi:r.r ьному уrrравлiшнi юr:-rицiТ
r .lнiпроlrеl рrlвськiй об. tac t i

Bi.aпttlli;tнo ;ю ЗirкOýу Украiни <llpo,tepxaBrry c.;rl.жilyli. I1*ря:к1' lrрOВ{,1епНя
к|}ýкl)рс} па :tайнх,l'}'Я r,aкallTllиx fiOсад держаýпоi с,тl.хfiи. затвсрiхеноlt}
пOсl,i!}l(}ýOк) liaбiHeTy MiHic,lpiB Укра"r"rlи Bi;r 25.03,20lб,lФ 246, н*каз1, MiHicTePc:.*a
KlcTrrlli'i УкраiнИ вiл 2l хсав.rltя 20'lб року ý* 3005:'5 KIlpo заtsер;lжсл{r}lr
( llct(iltыlttt llи\,i()l _1.l рiвrrя lrрtlфесiйноi Koчtlctettttttlcri ,.tePiы:rыlltx BttKoHaBt[ill'aа ксрiвникiв opгaHiB ;epжaBllor вllкtlнаgчоi utужби>i, зарсtflрOван{lfo
в ý'Iilric-r cpc,r Bi roc-llпii YKpaiuH 07 ,rлlсlопа;а ?0l б рок1, за *} l {{ ]l]95 7 l .

НАКАЗУК}:

1. {Jпr-rоситИ Kоrlкypc иа зайля,ггЯ lrоcar1 ]1СРЖаВ}кli слухбtл категорiii кý*
i <В> аtiара,г1 I'о.tовногО "rерrrтtrрiа,tьнсrГо 1,праыiнrtЯ юсr,lrцii 1, llrtiгrpolrerpoBcbKiii
rrблас,t,i ,l,a l:iott ,trзриторiа,,lьниХ lli;lроз;riлiВ (,rari , KcxlKl,pci:

1.1, ttачlt tьяпК Кряtл ичlt ttcbKot о рай\)tlItо, 0 Bi_uti:t}, lержавrlrл pt|c]patti'i aK.t.iB
tlиlti.iblttrt t, cla|,.\ l'O_t(lBlIl}lo Teplt,t opia- tbHtlt't} \праýIlllliя K,clI{Ilii
_l, dпilrропеr,ровськiй o6;rac,l-i (Зriдuо строхового TpyJOBOro ,1оr,о8Oр},,};

1 ,]. lta.ta;tbHltK Мсжiвського районного в.i,lLпiлу .replKaBltoi tзt lbottllB,toi сJ_!;аiбх
l'o,rrlBuorc ,гc;-tH"lopianbHox} 

]-l|ра}.l|iннЯ юстиrtii у /{яirrролrlrовськiй oý,,Ial:Ti;
l j. tl;t'lаtыlик lIepttlot paBcrlcbKot tl MicbKoItl Bi-t:i.r} tepiKartlttlf BltKoltalt.ttli

с-ry,жбrt l'с,l.tt;tлнсlго тергrорiапьпп,о уltрахliяня кiс.l.ицii у ,|tяiпропе lpoBcbKiii
сlб:lасri:

l.,1. злс1,1tllttК ýачrn,lы'ика СtrнелыtикiвсыогО мiсььраiiонпоrо Bi.{{i,l_\
lержавноi ttиконпвчоi с'ltчiхбИ l-'o;roBtIoгc:l -шрлл о;liапыrого \ rtpaB,liltltя юсгиr{i?
r flrlirtpoltc r puBcbKiii б,racri:

1,5, cпetti;гlic., Iв1.1,;сrького районноrо 1, Micri }tривllмч Розi вiд:i;ll,
lcpжaBHrli рсal-*граttii alr-IiB rlивi;tьноm стан}, Гоlttlвttого ,l,epltTopia,tbиotT 

1,ttравлitллtя
Klc t tt ttiT \,'ll I llIр{)п(' l р()вськiй r,il.rac t i.

. 1.6, спецiа:riст Bepxlt r,o.rrr itlp'Bc bKoI 0 раiitlttного Bi;ýi.r1. :cpxaB'rri pcr:c.rparliIa't,iв lt1,lвi:tt lToll; стаýу I'o;toBHol о llplлtrpizt:tbпolз ytrpat;:tittHя Klr"i illtiir ,;{t tittptlt rc tрtlвськiй rэб.lасli:
1.7. rlровi;irrий crreпia;icr l_{аричаllського райоlruого вLtдi.;tу дсрiкавноi

регслраtlii аmiв цявi,,rьнОI,(} cТallv t-олtlвного теритtlрiмыtоr.о 
_1 ,,p"ouirr,o ttlc].Itцii

1 Длrilrропеrровськiý облас.гi {згi,,lно етрtrкtlвогý lp}.;toýolý договору):

i



]

l .8. ;rерхавний викоýавець Амур-Нижньо;rнiпровськоr о Bi;l.ti.,l} дtр;кавноi
викtrнавчоТ с;tуiкби MicTa fiнiпра Го.rtrвпого ;,epиTopia,rbHrrl о rllракlittня кrсtиltiТ
1 Лrtitlptllrc гровськiй об-tас r i;

1.9, державний виконавець Соборного вiплiлу аержавноi виконавчот слу,жби
лriс,га .\пiпра I'о;rовного ,герхтrrрiапьного 

управJliцýя кlстиlrii у ,{нiпропетровськiй
об.lасr,i (3 вакантяих посади. o;lнa з них згiJно строкового lрyловоl,о ,ilоговор1 ):

l . l0. ;rсржавний виконавець l_{ентраrьпого Bi;uli,l}, ,rержавноi викоr{авчOТ
слчжби lticTa Дпiпра l-о;tовного теркгорiа;lьного 1,прашtiнttя lостицiТ
l / [Hirlpol le гровськiй об.rасri:

l.I l. лержавний викс,tлавець Новокодацького вiдriлу державноi виконавчоТ
с.ltужби иiсr,а .Щнiпра I'оловного територi&{ьного yTlpaB,tirtHя юстицii
у Лнiпрtlпеrровськiй областi (2 вакантних посади):

1.12. спсцiаlriст Новокодацького вi,lцiлу лержавноi виконавчоi сJlужби мiс,га

7{Hillpa l'о;lовноrо територi&цьного управлiння юстицii у ,Щ,нillропстроВСЬКiЙ
об;tастi:

1.1j, лсржавний виконавсць Самарського вiдлi.r1,1tержавноi виконавчоi
с.itужби Micтa [нiпра I'оловнtlt,о r,ериторiа.ltы tot о ,,ltрав.rtiння кlсtицij
у ,(нiпроrrегровськiй областi (3 вакм,гних посади)l

l .l4- спецiаriст Самарського вiлiл1, державноi виконавчоi слухtби lricTa

''I|Hilrpa ['о.rовпrrго тсриторiаlьпого упраыli}iия кlс,гицii }, /lнiпропетровськir"'
об-:rасr i:

1.15, с,гарrlrий державпий виконавець Метатl,ргiйяоr,о вi;,riлу державнiri
виконавчоi с,,rужби MicTa Кривий Рiг Головною Teplпopia"r ьного управлiнпя
кlс,гtлttiТ 1, п{иiпропетровськiй областi;

l . l 6. ,,rсржавний виконавець Мета-rурriйного Bi,ur r}, державнOi виконавчоi
с;ужби llicтa Кривий Рiг I'оловtrого r,ериторiаt ьного } прав.,lili]lя юстицii
r fl ttillptlt tct,poBcbKiй об-tастi:

1.17. ;ср;кавний виконавець Покровського BiлLrr лержавноi виконавчоi
с.rчхби Micтa Кривий Рiг l'о;lовного терrгорiального упраехiння кlстяцii
r lrrirIpotlcTptlBcbKiй об;lас,гi (3 вакаrrt,них посалп);

|.l8. r,оловний лерхавний t}иконавець iнrулсцькоl,о вiшli;lу ;rержаtно'i
виконавчоil с;tухби ;rricTa Кривий Рiг Головноrо ,герш tlрiаlыlого ) llраыlillt,я
Klcr,иltiT у Лшirlрýfl eтpoBcbKiй trбластil

1.19. (,1прццб .1ср;кавний виконавець Iнry,.lецького Bi.Tti;l1, .rсржавноii
викtlItавчоi служби MicTa Кривий Рiг I'оловноlт ,гериr,орiа.:tьногrr 

управлiння
K-lcTtttliI 1, ;{rriпропетровськiй областi (згiдно строкового Iрч;tового Jоговору ):

l.]0,,lсржавttий виконавець lнтlтсцькогсl зiлliлу ;tсржавноТ виконавчOТ
слчжби uicTa Кривий Рir I'оловяого територiillьного управлiння кrс,lиttii
1' /lяirrропеrрtrвськiй областi (3 вакантrrих посаjlи. олllа з Ilих згiдttо crpoKcrBo1.o
трчлового дсlговорч):

l .2l. сrарrlrий державtlий виконавець Саксаt.аltського Bi;r-ri.r1, .:tсржавноi
виксlнавчоi с:tужби viста Кривяй Рiг l-o;roBHol-o територiа;tьногtr управltiння
юс-r lrrrii у .l"{нiпропетровськiй об:lастi:

1.22. лерхtавllий вик(}навець Саксагаllськогп вiд:iлу ,ltepжaBnoi виконавчtli
с,l1жби Mic-r,a Кривиli Pit I-оловного територiаtьного 1,ttрав.riння юсrицii
1, ilHiпprrпerptlBcbKiй об;rастi {5 вакантних посад);

1.2з. державний виконавець Т'ернiвського вi.lлiлу ;tержавнот викоttавчоi
с.l1,жби Micтa Кривий Рiг Го;tовного териrпрiаutьного 1,1tрав,tiяня Klcr ltrlii



1, Дяilц)опе,tровськiй обJастi (4 BaKaH,t,tlиx пOсади. одна з llих зriднo clpoкoBоro
lp!.,tOBoI,o договору):

I.24. державний BrtKclttaBeцb Щентра,lьно - Мiськоrо вiдriлу ;lepltaBlroT
вltкtrнавчоТ сJ},жби MicTa Кривий Рir l'o;tobHoT.o територiапьного l,прав.riння
Klcrlttlii 1, ;lнiпропс,гровськiй областi (2 в:жантних посФtи згiлно строкового
тру;{овог0 доr 0вору):

1.25, ;tержавtlий виконавець .Щнiпровського вiддiлу лержавноi виконавчоТ
с.tуiкби мiс,rа Кам'янське l'о;tовного lериторiаJlьноrо упраь,liння юсrицiТ
} Днiпроrtе,rровськiй областi (2 вакаlтгних посади. oJHa з llи\ зl,i,lнo сlрокt}вого
,t,p1 

дoBtrro логовору):
|.26. сlарlrlий дерlttавний виконавсllь Заволського Bi;l,,li.l}, :сржавноТ

вllкtlнавчоi с:tужби MicTa Кам'янське I'оltовного терит,орiаlьного управлiння
toc'trtцiT y !нiпропетровськiit обласr,i:

l.!7. лержавний виконавець Заводсьýого вi;uriлу .lepжaBнoi вi!конавчоi
c:tviKбtt rticTa Кам'янське Головяоrо rcриторiаIьноI0 уllраЕliяня юстицii
i' Лнirrропетровськiй областi {6 вакантних посад" двi з ttих згi.lно стокового
'tру;lовог1,1 ;tot oBopv):

1.2[l. лержавший виконавець Пiвдспного вiдriлу лgржавноi викtlпавч<ti
с:tr,;кби MicTa Кам'янськс I-оловного rериторiап ьнtrl о 1,tlравriння юстицiТ

1, jlHir rpone,lpoBc ькiй об:rасгi (4 вакантних посади, олна з них згiдно сrрокового
,гр) 

д()в()t,0 .rоговор1, ):

1.29, .,tсржавний виконавець Вiльногiрськоrо мiського вi;rлiлу аержавноТ
викtll|авчот с;tчжби ГозIовноtо територiальноr о уtrравпiнttя юсrиuii
r , [l l ir rропстровськiй й:lacTi

1.30. старrпий лержавнлй викOнавець Жовl,оволськtlr,о мiського вiлi.r1
;cp:KaBHoi виконавчоi служби l-оjtовпого територiа,,lьноl,о упранliния юстиllii
1 ,ilнillропе грttвськiji tб;tacr i:

l ,3 l . ,tерхiавrлиЙ виксlнавець Жовтоводського мiського Bi;цi;ty.' державноi
впкоltавчоТ с.11;кби I'о,повltого TepиTopifulbнol о },пра&liння юстиltii
1, /lHirrprrnerpoBcbKiй o6;racTi (згiлно cT poKoBoro трудOвOr0 .ilottrвopy);

!.32. лержавний виконавець Марrанецького пliськrrго вi.ллi:lу лер;кавноi
викоttавчоi с.rl жби l оловноl,tl територiапьноt о управпiнrlя юстицii
1 Лнitrр<lrlеrровськiй об.rасr i:

l.З3. :ержавнlлй виконавець [Iокровського rricbKoгo вi;utiлу :ep;KaBlroi
викоtlав.tоi c-r1 кбtr I'о.tовного тери гtlрizulьноr,о 1,ttрав:tiння юсl'иtlii
r j [н irrpol rетровськiй об-застi:

l,З4. rо;lсlвяий державний аиконавець lleprirorpaBcHcbKoro мiського вi;цiл1,
дсржавноi викtrнавчоi служби I'о.lовtrого терлггорiапьного управлiння кrстицii
r lHilrptlпeTpoBcbKiй об;ас,l i:

l .35. ;tер;кавttий викtlнавсttь [1ершоrравенськоt о vicbKtlt о Bi:lri.,r}, :tepltuBHor
викtrнавчоi сJужби I'оловного терrгорiа"rьноl,о _r,прапliння кlстлtцil
у {яiпроuетровськiй облас-.,i (2 вакаш,них посад!r згiдно cTpoкoвol,o lр),дOвого
договор},}:

I .3б. J(р,кавltий tsиконав,ець 'I'ернiвського MicbKot о вi;lriлу ;lсржавноi
виконавчоi с;tухiби Го;lовяого тери горiапьного 1tlравriння юстицii
.i flltil lptrl rеtровськiй областi:

l.З7. державний викон&вець Паялогралськоrо MicbKgraйtlllяo1,o вi;цiлу
;tcpTcaBuoi виконавчоТ служби I-оловного .герп,орiальноr,о 

управлiння юстиuii

t
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]



,,1

}' Дпiпролеlровськiй оiiласт:i {4 в8ка}{тних посliди. 3 з лих згi;ltltl clptlKoBtrrc
lр},;lot Orо дOгoвор!,};

1.38. старrлий ;ер;lсавllий ýикохавсць l{iкопtuьського rticbKpafioHяot,o
Bi;lai:r} ,rержавяоТ виконавчоТ служби I'олоtнtэгtr ,l epиTopiatbHtlt rr 1 прав"riшпя
Krcrrtцii у ,;lпinporrcTpoBcbKii,"r oý:racr.i {згiдяо ирrrкоt:о 1-o lp).-]oBol0 .l|,}loвop"\,).

l,_]9. ;1еРЖаВНИЙ викоrlавецЬ lliкоl-tольськоГо rtiсьхрайонногО tiiýti.l}
,:lep;KaBHoT викояавчоi с;tухби Головgоt-о TepжopiaTbнolT з,прав;riяня ю{:iицi;
у /tнiпропеlровськiй {ýJacтi {3 вакаirтних lloc&lи? ;tBi з них зri;но rrрокового
1py-:li)ýt}l,0 ;ro1,oвop_l, } :

l.,}0. сrарu:ий jlержахний вtlкOнаrець Сиисльиикiвськrrго мiськрýйонноrо
Bi;lri;y дерхаs}rоi вяколlаýЧоi служýи t''оловr*ого TeplrTopia*,lbпol rr управ:riняя
itlc,l,trцiJ 1, /{пiлропеrровськiй rý;lacTi {згiлио с.:роковог0 .ryудового 

.:1ol овору}:
l ..{ l . дерхtавлrий викопавеt;ь }{oallMocKoBcbKol о ;tлiськрайояного вi;ц|'lу

;{ер;кglrýо; виконавt{оi c.lryxýИ ГоловиоlТ тэриторiаlьиогtl _чправ,lliяня Kзcrrщit
r j{t litlptrilc lpoBcbKiй об.llас гi:

l.,}2, дерtкавuИй вхкоuавецЬ AtlocTrxliBcbKtlrn paйotirlot,rl вi,1дirу ;ср;хахиui
в*rколtавчоi с".tl,хrби I'O;txýHol о ,герпорiаtьноl tl 1,ttpa*littttя Kiclиttii
r f t lit l pt,I tc t ровськiй облас гi:

l.*J. ;ерхавний виколлавець Верхttьоднiпровсьхоrо раýояяого вiлцi.:r1
державu0' вlrконавчсх служби l'оловного територi*,lьного улраь:tiння юсгицii
r .lttil tprlrl{j 1рllвськiЙ txiracTi:

1.44. дерхtавлий виконавець Криворiзькоlп районl,tого вluriл1, ;rержilвноТ
tlиконавчоТ сrужбИ lЬrовuогО територiа:л,иоt tl _t лравriння юс,l ицii
1 jlH il tропезрОвськiй об,rастi {згiдно ирокоВогtl тр},довr;l-о логовору};

l.-l5, tir.tttвltиЙ .tсрlкаRlrиЙ Rик0}{зtlецЬ l loKptlBcbKottl paйottttol tr Bi,Lri,t.r
:iepжaBHoi ilикrrнавчоi слlrкýа l'о-зоs!{oг* тсрlатtlрiа;tьного чправ;riяия юсrvrtii
t,ýнirtропс,rрОзськiй оýластi {:rгi;tнo tltрOкоýого тр},лOво,"о ltогrrвору,);

l..16. го;tовпнЁt ;tержавниЙ ýико|lавець l'o*raKiBcbKol.tr райояноr о вiдlt,.t1
;rсрхавлоi виконав.rоI елужби l'о"rовпого територiаtьного управ;riння юg1-'tцii
r ,,]ttillpoltctptlBcbKiи б, ia,.r l:

l..}7, ;rсркавний викоttаtlець 'Гомакiвgького 
районlпtго вi,:цi;tУ lepxaBHoI

*;rкоtlаtлчоi uiужбИ l'rr"lовног0 територiалýfiOtп 1ttpaKlilrtrя tосtицi;
v rllt li ttpoticrpoBcbKif,l обrастi i 1 вакаu иях l tilсади)l

I.,l8. головнлй ]IrJржiýrшЙ в}irоýавець Юр'iЪськогrr раЙаяног9 вiдli.,r"v
;cpxaBHoi вttкtltlавчOi служби Головиоrо теритtцiапьного у,правлiвня юстипii
_t .lltirrptlttc l ровсt,кiй o6..tacl j.

1.49. старurиЙ ;:{ер}lаýtiий 8икоýавець l{)p'i"BcbKo1-o районного Bi;цi"rrl,
;tep;xa8 o? виконаg.lоi с;tужби I'оловпtrtо тери.rорiапыtоtт yt-lpa.b;titttrя пrс,гl.ttlii
v j{lriпpolrcrpoBcbKiй оýластi {зl.iлаtr строкоВOго "iр},;lовоrо дOIýýOр,V).

2. ЗаззердитИ уýоýи ýрФsсдС ýя коfiкурсу iгiлно iз додu,"u*o l -49,3. YtTpaB,riHиKr калровоi роботи 'u- *ap*urnui сrз,жби l.оловнопэ,repи,1,opia:tbHol 
о уttраыtiння кжrиuii з, ýHirrp*пerpoвcbKiй oý;lacTi:

3,l , забезлсчити t-lрийом докул.tеltтiв вiд осiб, якi вlrяпи",rи ýажанлtя gзят.и
участь !. кслiкзрсi протягаМ 20 ка;lеr*арних ,знiв з дilя 0прr.l,;lк]"1ýеrrня illфорха:rii
|lр{} 1]р0l}елення Koriкypcy на сай:ri lJaцiorralbяrrro .tlclllcIaa Украiirя , ,inlarro
,Iержавtlоi сl,tухби ";о l ll травкя 20l ? року:

3,J,,llаправи-l,И xo;liKr цьо;э,lаказу разOм з y}rоtsaýtJ ilpоýe;teнHя хоýкурс}lta :,!йllя,гt,Я n.c l лержавНtlii слухбИ Ka:reropii <ýя i <i}>t 
"u 
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Мiжрсгiона,rьного упрамiния Нацitlнаlы.lого аt€}flст8а Украiни ,J пи-гat}lь
.lержавноi сJtухби у .Щнiпрпетровськiii та 3аlrорiзькiй обласrях .Еrя оfiри.]tюднен}tя
ого.lоl еl{ltЯ про проведеНн, конкурснОго вiдбору на офiцiйному веб-саЙтi
I {ацiоltа.:lьяогО агенrcтва Украihи з питань дсржавноi службиl

3.3. забезпсчИти оприлюднен!rя оголошення про провеJtення KoHKypcHOI.O
вiаборУ на офiuiйномУ веб-сайтi Головного територiапьного управliнвя юстицii уj{rliпропетровськiй обласri:

3.4. оllрилlод}lиlи рýзуJ!ьтати конкурсýого Bi,tбopy нс пiзнiпlе прOIяr.оr,
,l5 Ka:teH,rapHиx;ltliB з д}ц опрлхIюднеýня оголошення про проведення KollKypcнolo
вi:борr. 

д
-l. Ilровести конrу-рсний вiлбiр на вищезазначенi посади державноi СЛУЖбИ

з 22 п<> 23 травня 2017 року.
5. Контроль за виконанням l{ього наказу залишаю за собою.
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